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TEHNICĂ FILETARE, PRELUCRARE ţEAVĂ OţEL

SUPERTRONIC 2000 E

SUPERTRONIC 1250

Pentru filetare electrică portabilă cu 
acumulator 18V/4Ah și încarcator

Pentru filetare electrică portabilă până la 1.1/4”

Noul mod de a fileta: independent, puternic, de durată
   Motor fără perii
   Acumulator puternic: 18 V, 4.0 Ah CAS
   Gama de lucru BSPT/NPT: Ø1/4”- 2”
   Viteza la filetare: 15 - 25 rpm
   Viteza la de-filetare: 60 rpm
   Greutate: 6.6 Kg
 Gama de lucru BSPT Ø ¼-2”

  Ideală pentru spații restrânse (colțuri, ghene)
  Robustă și ușoară datorită carcasei din aliaj 
de aluminiu
  Taie filete BSPT dreapta la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4”
 Transmisie de putere mare, funcționare silențioasă
 Motor 800 W
 Forma mica a capului (11 cm) și carcasă compactă
 Transmisie cu 5 axe, cu dinți inclinați
 Schimbare electrică a sensului de defiletare
  Carcasă motor din material sintetic armat cu fibre de sticlă

art. nr. 1000003389

€ 1.398,00

€ 1.507,00

art. nr. 71450

€ 615,00

€ 733,00

Pentru filetare electrică până la 2"

  Putere motor 1010 W
  Greutate mașină 6,8 kg
  Taie filete BSPT dreapta la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” - 
1.1/4” - 1.1/2” - 2”
    Fixare sigură la filetare în ambele direcții datorită 
contrasuportului cu dinți prismatici întăriți
  Capetele de filetat sunt ținute ferm în poziție 
prin așezarea directă în inelul de blocare
  Capul de filetare cu montaj asimetric permite 
realizarea filetului aproape de perete
  Ideal pentru spații înguste (colțuri, nișe)
    Manetă prietenoasă de schimbare de sens  
prin butonul de comutare generos
  Motor fiabil pentru utilizare pe termen lung

Setul conține: 
SUPERTRONIC 2000 cu contra-suport (art.nr. 71280), 
adaptor ROFIX (art.nr. 71271), capete de filetat 
de precizie 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2", totul în cutie 
ROCASE 6414 (art.nr. 1000001953)

SUPERTRONIC 2000

art. nr. 71256

€ 990,00

€ 1.325,00

Setul conține: SUPERTRONIC 2000 E cu contra-suport (art.nr. 71280), adaptor ROFIX 
(art.nr. 71271), capete de filetat de precizie 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2", acumulator 
18V/4Ah, încărcător acumulator, totul în cutie ROCASE 6414 (art.nr. 1000001953)

Setul conține: clupă electrică de filetat Supertronic 
1250 (art.nr. 71350), contra-suport (art.nr. 71279), 
capete de filetat de precizie 1/2-3/4-1-1.1/4", în 
cutie din plastic

+

 Cadou:
Ulei de filetat 

Ronol mineral Spray 600 ml, 
art. nr. 65008
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TEHNICĂ FILETARE, PRELUCRARE ţEAVĂ OţEL

ROPOWER 50 R
Mașină de filetat staționară până la 2” 
cu cărucior mobil și rabatabil inclus

Mașină staționară / mobilă pentru filetarea țevilor 
și niplurilor între 1/2" - 4"

Mașină rapidă, ideală pentru realizarea rapidă și ușoară a unor 
filete precise, sigure, conform normelor, pentru țevi și nipluri 
de până la 2”

   Transportare ușoară și confortabilă cu căruciorul de lucru, 
care servește și ca suport de lucru

   Fiabilă și de încredere la utilizări continue până la 2”

   Uzură minimă și ghidare precisă a universalului

   Bacuri cu prindere sigură, fără alunecare a țevii

   Debavurare facilă

   Putere motor: 1150W

   Greutate: 88,5 kg

   Filetare ţevi de: 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2” – 2”

   Montajul bacurilor de filetat: 1/4” - 3/8” (opțional) fără cap 
de filetat suplimentar

   Cap de filetat automat tip R – alimentare cu ulei integrată

art. nr. 1000004212

€ 2.550,00

€ 3.517,00

de la
€ 2.450,00

CĂRUCIOR MOBIL 
ȘI RABATABIL INCLUS!

 Cadou:
Ulei de filetat 
1 x Ronol 5l, 
art. nr. 65010

SUPERTRONIC 2SE (art. nr. 56175)

  Greutate 68,0 kg

  Putere motor 1150 W

   Taie filete la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2” – 2”

SUPERTRONIC 3SE (art. nr. 56255)

  Greutate 100,0 kg

   Putere motor 1700 W

  Taie filete la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2” – 2” – 2.1/2” – 3”

SUPERTRONIC 4SE (art. nr. 56465)

  Greutate 120,0 kg

  Putere motor 1750 W

  Două trepte de turaţie ( 22/50 rpm)

  Taie filete la ţevi de 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2” – 2” – 2.1/2” – 
3” – 3.1/2” – 4”

  Fiabilă și de încredere la utilizări continue până la 4"

  Pompă de ulei cu debit mare și sistem reglabil al 
cantității de lichid, filtru de ulei încorporat

  Cap de filetat universal interschimbabil

  Direcționare precisă a țevii prin capul de filetat

  Uzură minimă și ghidare precisă a universalului

  Aliniere axială rapidă a țevii

  Prindere sigură în bacuri, imposibil ca țeava să alunece

  Debavurare facilă

  Capete de filetat automate cu reglaj rapid al lungimii de filetare, 
fin ajustabile pe adâncimea de filet, fără necesitatea recentrării

  Toate modelele permit utilizarea dispozitivului de canelat 
ROGROOVER până la 6"

SUPERTRONIC 2SE / 3SE / 4SE

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1500004023 Supertronic 2SE € 2.940,00 € 2.450,00

56255 Supertronic 3SE € 4.189,00 € 3.625,00

56465 Supertronic 4SE € 6.060,00 € 5.250,00

 Cadou:
Ulei de filetat 
1 x Ronol 5l, 
art. nr. 65010

+
+
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Trusă pentru filetare manuală

Trusă pentru filetare manuală

Cu prindere în 3 puncte, până la Ø 4"

Super Cut 1/2” - 1.1/4”
SUPER CUT: 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4”

Alte caracteristici:

  Filet BSPT dreapta

  Clichet inclus în set, unghi de salt clichet 22,5°

  Cutie de transport din plastic

  Datorită tehnologiei DURA EASY CUT, capetele de 
filetat realizează filete cu uşurinţă şi sunt durabile 
în timp. Astfel economisiţi bani.

Trusa conține: clichet octogonal mic (art. nr. 70840X) 
și 4 capete de filetat livrate în geantă de transport 
din plastic

Trusa conține: clichet octagonal mare (art.nr. 71272), adaptor 
pentru octogon mic (art. nr. 600011500) și 6 capete de filetat 
1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2" – 2” livrate în cutie ROCASE

art. nr. 070781X

€ 205,00

€ 264,00

art. nr. 070892X

€ 385,00

€ 495,00

SUPER CUT: 1/2” - 3/4” - 1” – 1.1/4” – 1.1/2" – 2”

Alte caracteristici:

  Filet BSPT dreapta

  Clichet inclus în set, unghi de salt clichet 22,5°

  Cutie de transport din plastic, ROCASE

  Datorită tehnologiei DURA EASY CUT, capetele de 
filetat realizează filete cu uşurinţă şi sunt durabile 
în timp. Astfel economisiţi bani.

SUPER CUT 1/2” - 2”

TEHNICĂ FILETARE, PRELUCRARE ţEAVĂ OţEL

Menghine pentru ţevi

   Bacuri de prindere înalt tratate și demontabile (schimbabile)
   Cadru rabatabil cu cârlig, pentru introducere laterală ușoară
   Acoperire epoxy de calitate - durabilă

ART. NR. DENUMIRE PROMO

70710 Menghină max. 2” € 150,00 € 125,00

70712 Menghină max. 3” € 259,00 € 209,00

70711 Menghină max. 4” € 313,50 € 269,00

de la
€ 125,00

de la
€ 71,00

Tăietoare pentru țevi de oțel până la Ø 2"

SUPER 1.1/4” Şi 2”

   Dirijarea sigură a rotiței tăietoare datorită rolelor de ghidare late
   Control simplu al presiunii rolei tăietoare pe țeavă

ART. NR. DENUMIRE PROMO

70040 Tăietor pentru țeavă de oțel tip SUPER 1.1/4" (1/8 - 1.1/4") € 82,00 € 71,00

70045 Tăietor pentru țeavă de oțel tip SUPER 2" (1/8 - 2") € 108,00 € 92,00
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LA CELE MAI MICI PREȚURI PRIN PARTENERII ROTHENBERGER DIN ZONA DUMNEAVOASTRĂ!

art. nr. 56500

€ 92,00

€ 110,00

 

€ 1.210,00

TEHNICĂ FILETARE, PRELUCRARE ţEAVĂ OţEL

Util la îmbinări de calitate

Dispozitiv de canelare

Cleşte pentru randalinat filete 

   Clește realizat din oțel forjat, cu role întărite și interschimbabile

   Pentru dimensiuni 3/8” – 2”

   Gravare consecventă - îmbinare corectă și sigură

 Durată lungă de viață și uzură minimă
  Facil la transportat datorită carcasei ușoare din aluminiu
  Reglaj fin al adâncimii șanțului, controlabil
  Se livrează cu role 2-6", opțional role 1" sau 1.1/4-1.1/2"

ROGROOVER 6”

ART. NR. DENUMIRE PROMO

56509 ROGROOVER 6” pentru Supertronic 2000 € 1.398,00 € 1.210,00

56505 ROGROOVER 6” pentru Supertronic 2SE € 1.398,00 € 1.210,00

56506 ROGROOVER 6” pentru Supertronic 3SE € 1.398,00 € 1.210,00

56507 ROGROOVER 6” pentru Supertronic 4SE € 1.398,00 € 1.210,00 Extrem de ușor: 12 kg!

Dispozitiv electro-hidraulic pentru canelarea 
țevilor de oțel cu diametre între Ø 1”–12”

  Utilizabil la construcția instalațiilor de incediu și a altor 
instalații industriale și miniere de țevi
  Role de presiune interschimbabile fără unelte datorită 
blocului rotativ
  Motor puternic, 1500 W
  Sisteme de siguranță, pornire la pedală, buton de 
urgență, iluminare LED a zonei canalului
  Reglaj fin al adâncimii șanțului, controlabil
  Diametre lucrate: 1”-12” (33 - 324 mm)
  Alimentare: 220 V; 50/60 Hz
  Greutate / Dimensiuni: 175 Kg / 685 x 474 x 960 mm
  Grosime perete țeavă: 3 – 10 mm
  Turație: 36 rot /min
  Forță de presare: Pompă hidraulică (max. 27,75 KN)

Setul conține:
Mașină ROGROOVER 1 -12“, Stativul 
suport țevi, Axele de antrenare 1“ - 1.1/2“; 2“ - 6“; 8“ - 12“, 
Ruletă de măsurat canale (art. nr. 1500000134) , Chei ajutătoare

ROGROOVER 1“ - 12“

art. nr. 1500001351

€ 3.810,00

€ 4.358,00

   Uleiul RONOL este ideal pentru 
tăierea filetelor, cu calități optime de 
ungere și răcire

   Capete de filetat de precizie tip BSP R

Consumabile pentru filetare: Ulei şi Capete de filetat de precizie BSPT R
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PRESARE / SERTIZARE

Mașină de presare electro-hidraulică cu 
acumulator pentru sertizarea fitingurilor până la 
Ø110 mm

  Cu până la 41% mai multe cicluri de presare
  Forţa de presare constantă, cu plajă minimă în 
jurul lui 32-34 kN
   Design-ul practic și compact, în formă de 
baghetă, fără fire, permite accesul în spaţii 
dificile
  Indicator de stare a bateriei
   Până la 240 de presări cu capul de sertizare 
Ø18 cupru, cu acumulatorul 18V, 4Ah
  Lucrează în condiţii dificile de temperatură: 
-100 C + 600 C
  Rotirea capului de presare: 2700

  Acumulator Li-Ion: 18V, 4.0 Ah
  Diametre: Ø12 - 110 mm
  Interval service 40.000 cicluri / 2 ani

ROMAX 4000

Presări rapide și puternice
Presat în 5 secunde cu 32 - 34 kN

Formă rotundă
Greutate distribuită echilibrat 
pentru o utilizare confortabilă

Greutate redusă
Mașina cântărește
numai 3,6 kg

Cicluri de presare controlate automat
Pistonul se retrage după atingerea 
forței necesare de predare

Constant Force Technology (CFT)
Pentru forța de presare axială 
constantă

Rotirea capului de presare: 2700

Pentru o operare ușoară chiar și în spații 
închise

Până la 41% mai multe 
cicluri de presare*

Maşină de presat electro-hidraulică cu acumulator 18V, 4,0 Ah

Fiecare trusă include: 
Mașină de presat ROMAX 
4000, acumulator 18 V / 4.0 
Ah, încărcător acumulator, 
3 bacuri de presare TH, SV 
sau M, geantă transport 
ROCASE tip 6414

3 BACURI DE PRESARE

 

€ 1.199,00+

SET DE SCULE MANUALE CU 
TĂIETOR TC 35 şI FOARFECĂ 
TC 42 ÎN ROBOX
art. nr. 1000002682

GRATUIT: PRIMA RECALIBRARE + TRANSPORT TUR/RETUR
ÎN SERVICE-UL ROWALT*, ÎN PERIOADA DE GARANȚIE. 

*singurul service din România pentru recalibrarea mașinilor de sertizare.

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000001924 ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip SV, 15-22-28 mm € 1.680,00 € 1.199,00

1000001925 ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip TH, 16-20-26 mm € 1.733,00 € 1.199,00

1000001927 ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip M, 15-22-28 mm € 1.680,00 € 1.199,00
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€ 1.099,00

 

€ 999,00

€ 1.418,00

PRESARE / SERTIZARE

ROMAX AC ECO
Mașină de presat electro-hidraulică, 230V

Mașină de presat electro-hidraulică, cu conectare 230 V, 
pentru presarea fitingurilor până la Ø110 mm

  Tehnologie CFT® pentru forța de împingere axială 
constantă de 32 kN
  Rotirea cu 2700 a capului de presare facilitează 
presarea în locuri cu acces dificil

  Forță de presare axială constantă la peste 
10.000 cicluri de presare
  Cablu 5 m lungime, rază de acțiune mare
  Dimensiuni: 415 x 180 x 80 mm
  Greutate: cca. 4,5 kg (fără cap de presare)
  Forță de apăsare: 32-34 kN / 40 mm
  Diametre: Ø 12 - 110 mm
  Rotirea capului de presare: 2700

  Alimentare: 230 V

Fiecare trusa include: Mașină de 
presat ROMAX AC ECO, 3 bacuri 
de presare TH, SV sau M, geantă 
transport ROCASE tip 6414

Setul conține: ROMAX Compact TT; 
3 x bacuri de presare compact TH, 
SV sau M; acumulator 18V / 2,0 Ah; 
încărcător. ROCASE 4414 roșu

ROMAX CompACT TT 
 Compact:  Proiectată cu cilindri Turbo dubli, scurtează 
lungimea maşinii la 34 cm. 
Aceasta permite o mai uşoară manevrare în spaţii 
înguste.

 Sigur:  Tehnologia forţei constante asigură o forţă de 
presare continuă. Garantează îmbinări etanşe.

 Puternic:  Datorită forţei de 19kN a pistonului, se pot 
strânge fitinguri din inox de până la 35 mm. Aşadar, 
este nevoie doar de o sculă pentru toate 
întrebuinţările atât în domeniul instalaţiilor de uz 
casnic, în întreţinere, cât şi în cazul volumului mare de 
presare.

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000002117 ROMAX COMTT SV15-22-28, 1X2AH,EU € 1.418,00 999,00 €

1000002118 ROMAX COMTT M15-22-28, 1X2AH,EU € 1.418,00 999,00 €

1000002120 ROMAX COMTT TH16-20-26, 1X2AH,EU € 1.418,00 999,00 €

3 BACURI
DE PRESARE

ART. NR. DENUMIRE PROMO

15730 ROMAX AC ECO SET TH 16-20-26 € 1.717,00 € 1.099,00

15740 ROMAX AC ECO SET SV 15-22-28 € 1.644,00 € 1.099,00

15750 ROMAX AC ECO SET M  15-22-28 € 1.644,00 € 1.099,00
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Setul include: Stativul 150, 
motorul Rodiadrill 160, chei fixe 
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm, 
furtun de apă, set de prindere în 
beton FF35120, geantă pentru chei, 
manual de folosire.

Setul include: Stativul 250, motorul Rodiadrill 200, 
chei fixe 19/24/36/41, cheie imbus 6 mm, furtun de 
apă, set de prindere în beton FF35120, geantă pentru chei, 
manual de folosire.

Setul include: Stativul 150, 
motorul Rodiadrill 200, chei fixe 
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm, 
furtun de apă, set de prindere în 
beton FF35120, geantă pentru chei, 
manual de folosire.

Setul include:  Stativul 250, motorul Rodiadrill 500, chei fixe 
19/24/36/41, cheie imbus 6 mm, furtun de apă, set de prindere în 
beton FF35120, geantă pentru chei, manual de folosire.

Echipament pentru carotare 
până la Ø 132 mm în beton

Echipament pentru carotare 
până la Ø 200 mm în beton

Echipament pentru carotare 
până la Ø 250 mm în beton

Echipament pentru carotare 
până la Ø 152 mm în beton

art. nr. FF34150

€ 2.225,00

€ 2.573,00

art. nr. FF34160

€ 2.485,00

€ 2.861,00

art. nr. FF34200

€ 2.935,00

€ 3.386,00

art. nr. FF34260

€ 3.240,00

€ 3.738,00

Stativ: RODIACUT 250, cu talpă 
stabilă, cu roţi de transport, 
ajustabil fără alte unelte între 
90°-45°, permite montajul 
Vacuum Set.

 Motorul: RODIADRILL 500 
  Prinderea: G ½” şi 1.1/4” 
UNC

  Puterea intrare/ieșire: 4000 W 
/ 3000 W
  Trei viteze: 1 - moment de 
185 Nm | 2 - moment de 107 
Nm | 3 - moment 55 Nm
  Fixare: cu șuruburi
  Gama recomandată: staţionar 
umed în beton (armat), Ø 32 
– 250 mm, staţionar uscat în 
cărămidă Ø 32 – 400 mm

RODIACUT 150/160

RODIACUT 250/200

RODIACUT 150/200

RODIACUT 250/500

Stativ: RODIACUT 150, cu talpă stabilă, 
ajustabil fără alte unelte între 
90°- 45°, permite montajul Vacuum Set, 
lungime de carote maxim 450 mm.

 Motorul: RODIADRILL 160
  Prinderea: G ½” şi 1.1/4” UNC
  Puterea intrare/ieșire: 2000 W / 1400 W
  Două viteze: 1 - moment de 55 Nm / 
2 - moment de 27 Nm
  Gât de prindere: Ø 60 mm
  Gama recomandată: staţionar umed 
în beton (armat) Ø 10 – 132 mm din 
mână umed în beton (armat) 
Ø 10 – 82 mm din mână uscat în 
cărămidă Ø 10 – 162 mm

Stativ: RODIACUT 250, cu talpă 
stabilă, cu roţi de transport, 
ajustabil fără alte unelte între 
90°-45°, permite montajul 
Vacuum Set.

 Motorul: RODIADRILL 200
  Prinderea: G ½” şi 1.1/4” UNC
  Puterea intrare/ieșire: 2700 W / 
2400 W
  Trei viteze: 1 - moment de 71 
Nm | 2 - moment de 34 Nm | 3 - 
moment 17 Nm
  Gât de prindere: Ø 60 mm
  Gama recomandată: staţionar 
umed în beton (armat), Ø 10 
– 200 mm, din mână umed în 
beton (armat) Ø 10 – 82 mm din 
mână uscat în cărămidă 
Ø 10 – 250 mm

Stativ: RODIACUT 150, cu talpă stabilă, ajustabil 
fără alte unelte între 
90°- 45°, permite montajul Vacuum Set, 
lungime de carote maxim 450 mm. 

 Motorul: RODIADRILL 200
  Prinderea: G ½” şi 1.1/4” UNC
  Puterea intrare/ieșire: 2700 W / 2400 W
  Trei viteze: 1 - moment de 71 Nm | 
2 - moment de 34 Nm | 3 - moment 17 Nm
  Gât de prindere: Ø 60 mm
  Gama recomandată: staţionar umed în 
beton (armat), Ø 10 – 152 mm, din mână 
umed în beton (armat) Ø 10 – 82 mm din 
mână uscat în cărămidă Ø 10 – 250 mm
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TEHNICĂ DE CAROTARE, SCULE CONEXE
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Echipament pentru carotare, 
de utilizare intensă

RODIACUT 400/500

Stativ: RODIACUT 400 PRO D, cu talpă plină, cu roţi de 
transport, cu unghi ajustabil continuu şi sanie pe role.

 Motorul RODIADRILL 500
   Prinderea: G ½” şi 1.1/4” UNC
  Puterea intrare/ieșire: 4000 W / 3000 W
  Trei viteze: 1 - moment de 185 Nm | 2 - moment de 
107 Nm | 3 - moment 55 Nm
  Fixare: cu şuruburi
  Gama recomandată: staţionar umed în beton (armat) 
Ø 32 – 400 mm staţionar uscat în cărămidă Ø 32 – 
400 mm
  Opțional cu placă distanțatoare poate fi utilizat 
până la Ø 500 mm

Seturile includ la livrare: Stativul 400 PRO D, motorul 
Rodiadrill 500, chei fixare 19/24/36/41, cheie imbus 
6 mm, furtun de apă AQUA STOP, set de prindere în 
beton FF35120, geantă pentru chei, opritor magnetic, 
manual de folosire.

art. nr. FF34500

€ 4.908,00

€ 4.250,00+

Pentru alimentarea cu apă în cazul perforărilor umede

Pompă manuală de apă

  Cu rezervor de 10 litri rezistent la apă sub presiune
 Fabricată din aluminiu
 Este perfect adecvată pentru operări individuale
 Manometru indicator nivel presiune
 Furtun lung de 2,5 ml. Mobilitate crescută

art. nr. FF35028

€ 208,00

€ 245,00

Pastile diamantate sudate spaţial; prindere pe maşină tip UNC 1.1/4”

Domeniile tipice de aplicare sunt HVAC&R, instalații sanitare, instalații 
electrice, renovări de clădiri, industria construcțiilor, tehnologia de 
climatizare, grădină și amenajarea teritoriului.

  Utilizare universală: beton armat, zidărie şi alte materiale abrazive

  Pentru găurire umedă şi uscată (carotarea uscată sau cu o cantitate 
scăzută de apă reduce semnificativ durata de viaţă a carotei)

  Instalații sanitare

  Segment DURAMANT - oferă o putere de carotare optimă şi 
o durată de viaţă mai lungă

  Tehnologia SPACE WELDING pentru sudarea segmentelor - 
reduce la minimum riscul desprinderii segmentelor
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FF00XXX
DX - Speed Star

FF44XXX
DX - Speed Plus

Diferite pastile diamantate, obținute prin tehnologia DURAMANT, dedicate diferitelor durități ale materialelor de tăiat.

Notă: Carotarea uscată se aplică doar zidăriilor moi, cărămizi, rigips.

ART. NR. DIAMETRU LUNGIME FF00XXX/FF44XXX PROMO

FF44050 52 500 mm / 450 mm € 87,00

FF44060 62 500 mm / 450 mm € 98,00

FF44070 72 500 mm / 450 mm € 108,00

FF44080 82 500 mm / 450 mm € 115,00

FF44100 102 500 mm / 450 mm € 127,00

FF44110 112 500 mm / 450 mm € 140,00

FF44120 122 500 mm / 450 mm € 150,00

FF44130 132 500 mm / 450 mm € 162,00

FF44150 152 500 mm / 450 mm € 187,00

FF44160 162 500 mm / 450 mm € 200,00

FF44200 200 500 mm / 450 mm € 237,00

FF44250 250 500 mm / 450 mm € 327,00

Carote DURAMANT

TEHNICĂ DE CAROTARE, SCULE CONEXE
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Pompă de vacuum

Potrivită pentru lucrări pe santiere 
fără alimentare la apă

PRELUNGITOARE CAROTE
ART. NR. DENUMIRE PROMO

FF35070 Prelungitor - 300 mm € 64,00 € 56,00

FF35075 Prelungitor - 500 mm € 88,00 € 77,00

art. n
r. FF35070

art. 
nr. F

F35075

de la
€ 56,00

TEHNICĂ DE CAROTARE, SCULE CONEXE

Lucrări flexibile pe șantier fără a fi necesară conexiunea la apă sau 
curent. Pompa se oprește automat atunci când vana de apă este închisă.

  Capacitate mare a bateriei
  30 m de furtun pe tambur
  Inclus: lance de pulverizare și încărcător
  Anvelope din cauciuc solid
  Tensiune nominală: 230 V
  Rezervor: 45 L
  Greutate: 20,9 kg (inclusiv baterie)
  Capacitatea pompei: ~ 5 litri/minut
  Înălțimea de pompare: ~ 12 m
  Baterie: 12 V
  Dimensiuni: L x A x A 40 cm x 60 cm x 90 cm

Pompă alimentare apă WB45E

inele staţionare colectare apă SET DE ETANŞȘARE VACUUM

art. nr. FF35730 art. nr. FF35700

Accesoriu pompă de vacuum

Ansamblul de furtun și 
garnituri speciale pentru 
conexiune, sistem de prindere 
prin vacuum la carotare

  Lungime furtun mare, 
autonomie mare

ART. NR. DENUMIRE PROMO

FF35700 Pentru stativul RODIACUT 131 
max. 130 mm € 171,00 € 153,00

FF35730 Pentru stativul RODIACUT 202 
max. 200 mm € 242,00 € 209,00

ART. NR. DENUMIRE PROMO

FF35710 Set vacuum pentru RODIACUT 131 € 227,00 € 196,00

FF35740 Set vacuum pentru RODIACUT 202 € 252,30 € 220,00

RODIA-VAC

Împreună cu setul de etanșare vacuum și cu 
stativele RC 150 sau RC 250 asigură fixarea 
echipamentelor pe suprafețele de găurit plane

  Motor puternic de 1,1 KW/ 230 V

  Rezervor tampon de 10 litri; asigură fixarea chiar 
și în cazul unei pene de curent

  Pompa de vacuum este oil-free (nu folosește 
ulei) și are indicație de nivel prin manometru

art. nr. FF35200

€ 698,00

€ 824,00

art. nr. 6WB45E

€ 415,00
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Pompă manuală RP 30 / TP 25 / RP 50-S

  Gama presiunilor: 0 – 30 bari / 0 – 25 bari / 0 – 50 bari
  Debit: 16 ml / acţionare; 16 ml / acţionare; 
45 ml / acţionare
  Conectare: R 1/2”
  Container: 4 litri / 12 litri
  Greutate: 4,5 kg / 4,6 kg / 8 kg
  Cuvă: plastic / oțel / oțel

art. nr. 61130 art. nr. 60200art. nr. 60250

Pentru umplere şi testare

Pompă electrică pentru umplere şi testare

Detector electronic pentru scurgeri de gaze

ART. NR. DENUMIRE PROMO

61130 Pompă manuală RP 30 € 153,00 € 125,00

60250 Pompă pentru umplere și testare TP 25 € 219,00 € 185,00

60200 Pompă manuală RP 50-S € 305,00 € 225,00

RP PRO III

  Carcasă compactă și robustă pentru o manevrare 
simplă pe șantier
  Este posibilă alimentarea cu lichid de la rețea sau prin 
autoaspirare
  Alimentare: 220V, 50 Hz (1,30 KW)
  Presiuni: 0 ÷ 40 bari
  Debit: cca 8l /min
  Dimensiuni: 380 x 290 x 300 mm
  Racord la instalaţie: R1/2”

art. nr. 1000003199

€ 270,00

€ 328,00

ROTEST Electronic 4
  Scurgerile sunt afișate optic și acustic
  Cu ajutorul capului flexibil de testare lung de 42 cm și a lămpii integrate, 
pot fi testate chiar și locuri întunecate și greu accesibile
  Localizare rapidă și precisă a scurgerilor, chiar și a celei mai mici surse de 
scurgere: sensibilitatea unității poate fi reglată într-un interval de la 
> 50ppm - 1 Vol%
  Detectează: gaz natural, propan, butan, metanol, acetonă, alcool, amoniac, 
benzen, etilen, toluen, petrol, hidrogen, vopsea, diluant, kerosen, benzină

TESTARE ETANŞEITăţI/ îNGHEţARE

 Cadou:
Pompă ape reziduale 

BTS-90-400W 
art. nr. 1500002292

ROFROST TURBO R290 1.1/4" 230V + LAMPĂ CU ACUMULATOR FL 180

art. nr. 1000001703

€ 1.099,00

€ 1.544,00

Noua unitate pentru înghețare conducte ROFROST 
TURBO R290 1.1/4", art. nr. 1500003000

  Orientat către viitor: ROFROST Turbo R290 funcționează cu agentul 
frigorific R290, care este mai ecologic decât refrigerantul R404A folosit 
anterior. Acest lucru face ca întreținerea să fie mai ieftină pentru tine și te 
asigură că poți lucra cu unitatea acum și în viitor
  Aplicație ghidată: Aplicația ROFROST vă ghidează în procesul de îngheț. 
Acest lucru evită erorile și te ajută să lucrezi în siguranță
  Potrivit pentru spații închise: furtunurile flexibile și clemele mai mici decât 
la modelul anterior economisesc spațiu în timpul utilizării și vă permit să 
lucrați chiar și în locuri restrânse

+
Lampă cu acumulator FL 180 
art. nr. 1000001651

  Iluminare cu leduri, de o luminozitate și 
durată de funcționare remarcabile
 Flux luminos 440 lm, consum 8W
  Capul lămpii poate fi rotit până la 180° 
oferind multiple poziții de iluminare
  Cârlig rotativ pentru suspendarea lămpii
  Acumulator: 18 V / 2.0 Ah

art. nr. 61185

€ 645,00

€ 744,00

+
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Tăietor țevi de cupru până la Ø 28 mm

Pentru țevi din cupru, aluminiu, alamă, 
oțel cu pereți subțiri

Pentru țevi din cupru, aluminiu, alamă, 
oțel cu pereți subțiri

Dispozitiv manual pentru îndoit țeavă cupru, 
12-15-18-22 mm

ART. NR. DENUMIRE PROMO

70105 MINICUT 2000, 3-22mm € 20,00 € 17,25

70015 MiniMax, 3-28mm € 24,00 € 20,00

TĂietor Minicut 2000 / Minimax

  Design ergonomic cu priză bună a mâinii
  Rază de lucru foarte mică de 45 / 58 mm

45 mm 58 mm

Mașină îndoit țeavă cupru 12-22 mm

ROBEND H+W Plus
  Dispozitiv universal de îndoire manuală pânã la 180° 
între Ø 8 - 22mm
  Îndoire precisă, la rece, a țevilor din cupru dur, 
semi-dur si moale până la 22 mm
  Potrivit și pentru țevi din oțel de precizie, precum și 
pentru țevi din oțel inoxidabil, până la 22 de mm.
  Îndoiri cu efort mic, fără cute și deformații.
  Instalație mai sigură prin reducerea punctelor de 
îmbinare.

art. nr. 24500

€ 719,00

€ 838,00

TĂietor telescopic tip Tube Cutter 35

  Diamentru tăiere 6-35 mm

  Ideal pentru spații înguste

  Reglare rapidă a dimensiunii de lucru

  Debavurator de interior retractabil

  Rezistent și extrem de stabil

art. nr. 70027

€ 29,00

€ 35,00

art. nr. 70029

€ 38,00

€ 47,00

art. nr. 023020x

€ 215,00

€ 249,00

  Diamentru tăiere 6-42 mm
  Ideal pentru spații înguste
  Reglare rapidă a dimensiunii de lucru
  Debavurator de interior retractabil

   Rezistent și extrem de stabil
  Tăietorul conține două role tăietoare, 
una montată pe tăietor și una 
depozitată în mâner

  Utilizare: Ţevi din cupru moale, aluminiu, oţel de precizie 
(în hidraulică)
  Folosire: Cu o singură mână, unghi maxim îndoire: 90°
  Revenire braţ: Automată
  Alte caracteristici:  Înlocuirea cu uşurinţă a bacurilor de îndoire 

Mâner de acţionare ergonomic 
Set livrat în cutie de plastic uşor şi robust

TUBE CUTTER 42 PRO

TUBE BENDER MAXI

PRELUCRARE ţEAVă CUPRU
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Lampă de lipit ergonomică pentru utilizare sigură și confortabilă

Arzătoare ergonomice pentru lipit, 
conexiune EU 7/16"

Arzător ergonomic HEAVY DUTY EU 
7/16” pentru lipiri tari până la Ø 28 mm 
și lipiri moi până la Ø 35 mm

ROFLAME 4 PIEZO
  Funcția de preîncălzire integrată asigură 
 o configurație optimă a flăcării, chiar și în 
cazul aplicațiilor deasupra capului

Durabil
  Carcasă metalică robustă pentru cartușe de gaz C 200

Confortabil
  Mâner bimaterial din plastic cauciucat pentru 
o excelentă ergonomie și manevrabilitate
  Brener inox
  Dimensiuni: 270 x 200 x 100 mm
  Greutate: 0,55 Kg

art. nr. 1000002358

€ 47,00

€ 55,00

art. nr. 1000002368

€ 168,00

€ 205,00

ROFIRE 4 & ROFIRE 4 PIEZO

  Arzătoare pentru lipiri moi până la Ø 22 mm
  Utilizare sigură și confortabilă
  Manipulare și prindere ușoară
  Aprindere piezo-electrică (pentru codul 
1000002360)
  Funcție de preîncălzire integrată pentru 
flacără optimă, chiar și în cazul aplicațiilor 
deasupra capului

Siguranță
  Arzător cu formă lungă și poziționare 
echilibrată pe cartușele Multigas 300

 Confortabil
  Mâner bimaterial din plastic cauciucat pentru 
o excelentă ergonomie și manevrabilitate 
(numai modelul Piezo)
  Pentru cartuș de gaz cu filet EU 7/16” 

art. nr. 
1000002359

art. nr. 
1000002360

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000002359 ROFIRE 4, în blister include Multigas 300 € 49,00 € 43,00

1000002360 ROFIRE 4 PIEZO, în blister, include Multigaz 300 € 64,00 € 52,00

SUPER FIRE 4 HOT BOX

  Încorporează: Regulator de gaz
  Utilizare: Confortabilă, cu o singură mână, stocare sigură cartuș
  Aprindere: Piezoelectrică
  Avantaj: Utilizabil și la brazări până la Ø 28 mm
  Pentru cartuș de gaz cu filet EU 7/16”

Setul conţine: mâner (art. nr. 1500001354), brener ciclon (art. nr. 
35457), brener punctiform (art. nr. 35455), reflector de flacără (art. nr. 
31043), suport pentru butelie (art. nr. 35461), 2 x butelie MAPP gas EU 
(art. nr. 35521-C), în cutie ROCASE

ARZĂTOARE
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Arzător ergonomic HEAVY DUTY EU 7/16" pentru lipiri 
tari până la Ø 28 mm și lipiri moi până la Ø 35 mm

Arzător cu prindere conexiune US 1”

art. nr. 1500001355

€ 78,00

€ 91,50

art. nr. 1500002196

€ 44,00Rofire Global

   Include: Regulator de gaz
  Utilizare cu: Butelia MAPP gas cu filet 1” US
  Aprindere: Piezoelectrică
  Avantaj: Temperaturi înalte, stabilitate flacără în orice poziție

Echipament portabil conținând trusa 
pentru sudură oxiacetilenică între 
0,5 - 14 mm, de tăiere între 12 - 100 mm, 
brazare și preîncălzire, cu butelii de 
10 litri, montate pe cărucior

art. nr. 35401

€ 1.795,00

€ 2.075,00

Set portabil AMS 10-10 

Setul conţine: trusă RE 17 (cod 35480), butelie oxigen 10 l 
(cod 35189), butelie acetilenă 10 l (cod 35179), reductor oxigen (cod 
35634) cu protecție albastră (cod 511427), reductor acetilenă (cod 
35794) cu protecție roșie (cod 511428), furtun dublu 5 m (cod 35222), 
doză Maxigas 400 (cod 35570), robinet (cod 35723), adaptor Maxigas, 
furtun (cod 35491), cărucior transport (cod 35354)

ROFIRE 4 & ROFIRE 4 PIEZO

BRAZARE

  Încorporează: Regulator de gaz

  Utilizare: Confortabilă, cu o singură mână, stocare 
sigură cartuș

  Aprindere: Piezoelectrică

  Avantaj: Utilizabil și la brazări până la Ø 28 mm

  Pentru cartuș de Mapp gaz cu filet EU 7/16”

ARZĂTOARE

Allgas 2000 PS 0,5/2 Compact

  Pentru lipiri tari ale tablei și țevilor din oțel și metale neferoase
  Ideal pentru folosiri mobile și service datorită construcției 
compacte
  Economie de timp și bani prin reumplerea buteliilor

Echipament oxi-gaz pentru lipire, în 
cutie de oțel

art. nr. 35655

€ 615,00

€ 750,00

Setul conţine: Mâner Allgas 2000(cod 35303), butelie oxigen 2 l (cod 
35635), butelie propan 0,5 kg (cod 33079), regulator oxigen (cod 35634), 
regulator propan (cod 32082), furtun oxigen 2,5 m (cod 35210), furtun 
gaz 2,5 m (cod 32201), țeavă amestec bec cu piuliță (cod 35304), diuză 
0,2 - 1 mm (cod 35305), diuză 1 - 2 mm (cod 35306), diuză 2 - 3 mm (cod 
35307), diuză 3 - 4 mm (cod 35308), diuză 4 - 5 mm (cod 35309), bec flexibil 
mărimea 1 (cod 35313), bec flexibil mărimea 2 (cod 35314), diuză încălzire 
(cod 35311), ochelari protecție din nylon (cod 540620), brichetă (cod 
32077), pietre brichetă (cod 32088), cheie suport diuze (cod 35312), cheie 
(cod 35738), cadru metalic de transport (cod 35629)
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SCULE DE UZ GENERAL

art. nr. 73570

€ 27,00

€ 34,00

art. nr. 70055

€ 40,00

€ 48,50

EUROLINE

  Transmitere optimă a forței, mâner din 2 
componente
  Garantează așezarea perfectă pe capul 
șurubului
  Rezistentă la ulei, unsori și hidrocarburi
  Vârf călit, brunat, cu durabilitate înaltă 
  Mâner fabricat din plastic de înaltă calitate

Set 6 surubelnițe

Cleşti tip ”papagal” cu reglare rapidă

Tăietor adecvat pentru tăierea precisă a 
țevilor din oțel inoxidabil între Ø 6 - 35 mm

TRUSĂ INSTALATOR

  Trusă practică și extensibilă

  Cutie făcută din oţel galvanizat, apoi vopsită

  Dimensiuni: 530 x 200 x 200 mm

Compactă și bine echipată

Trusa conține: clește tip „papagal” SP10”, clește tip 
„Suedez” Super S”, nivelă anodizată ALU (500 mm), cadru 
bomfaier (300 mm), pânze de bomfaier 10 x HSSE 4 PLUS, 
ciocan de lăcătușerie (300 g), ciocan de zidărie (1250 g), 
bomfaier PUK (290 mm) + 12 x pânze de bomfaier, cheie 
pentru piuliţe de chiuvetă, daltă pentru piatră lată (300 x 
16 mm), cheie express, cheie în trepte UNI + clichet, set de 
șurubelniţe EUROLINE (Phillips), perforator mecanic rotund 
(32 mm), set de chei imbus 7 bucăţi, metru pliabil (2 m), 
creion de tâmplărie, TUBE CUTTER 35 (6-35 mm), MINICUT 
I PRO (3-16 mm), cheie pentru extensii, clește tip „suedez” 
Super S 1.1/2”, cutter universal, ROFASTLOCK (10”), cutie 
metalică galvanizată.

ROGRIP M / F - 1K / 2K

INOX TUBE CUTTER 35

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000002697 ROGRIP M 7" 1K € 18,00 € 15,00

1000002698 ROGRIP M 7" 2K € 19,00 € 16,00

1000002699 ROGRIP M 10" 1K € 23,00 € 19,00

1000002700 ROGRIP M 10" 2K € 24,00 € 20,00

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000002701 ROGRIP F 7"1K € 20,00 € 16,50

1000002702 ROGRIP F 7" 2K € 21,00 € 18,00

1000002704 ROGRIP F 10" 1K € 24,00 € 20,50

1000002705 ROGRIP F 10" 2K € 25,00 € 21,50

  Capacitate de prindere: Cu 30% mai mare față de modelele 
anterioare, 10 poziţii de lucru reglabile la cleștii tip M, 18 poziții 
la cleștii tip F
  Prindere în 3 puncte: Prindere sigură și potrivire perfectă chiar 
și la diametrul maxim recomandat
  Mânere largi pentru mai mult confort și o mai bună transmisie 
a puterii cu efort minim

  Rolă tăietoare specială, fabricată din oțel înalt aliat
  Tăiere fără bavuri exterioare
   Role de ghidaj din oțel inoxidabil, tăiere posibilă în 
proximitatea capetelor bordurate
  Utilizare optimă în spații înguste
  Reglare rapidă a deschiderii de lucru
  Debavurator de interior retractabil
  Rezistent și extrem de stabil

Rogrip M 1K

Rogrip F 1K

Rogrip M 2K

Rogrip F 2K

art. nr. 19166

€ 353,00

€ 446,00
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PRELUCRARE ţEAVĂ PLASTIC

CARACTERISTICI
  Siguranță   Performanță   Soluții complete

  Documentare profesională   Generare coduri de bare

  Alimentare: 230V
  Frecvență: 50 Hz / 60 Hz
  Putere: 3.000 VA, 70% ED
  Curent ieșire (nominal): 8OA
  Tensiunea de sudare: 8-48 v
  Temperatură ambient: -1o C până Ia 60o C

  Gama de lucru: fitinguri până la 400 mm, 
respectiv 1200 mm
 Clasa de protecție: IP 54
 lnterfață de comunicare: USB v 2.0
  Capacitatea de memorare: 2.000 de protocoale
  Greutate cu cabluri de sudare: aprox. 21,5 kg 
(Unitatea de bază fără accesorii)

DATE TEHNICE

  ART. NR. DENUMIRE PROMO
1000000999 ROWELD Rofuse 400 Turbo € 2.141,00 € 1.840,00

1000001000 ROWELD Rofuse 1200 Turbo € 3.315,00 € 2.755,00

Recomandăm utilizarea aparatului împreună cu un stabilizator de tensiune

Aparate universale pentru sudarea prin electrofuziune

Unitate universală de sudură pentru țevi de canalizare și 
drenaj din PE și PP cu electrofitinguri până la Ø 160 mm

Aparat pentru sudarea ţevilor din 
plastic Ø 40 - 160 mm

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

ROWELD ROFUSE Sani 160

  Unitate de sudare controlată cu microprocesor, cu 
compensarea automată a temperaturii și a tensiunii 
  Software bazat pe pictograme pentru operare ușoară 
și intuitivă
  Monitorizarea vizuală a procesului de sudare prin 
ecranul cu afișaj mare iluminat
 Carcasă robustă și rezistentă la impact (IP 54)
  Detectare automată a parametrilor de sudare
  Pentru electrofitinguri: Geberit, Akatherm-EUR, 
Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm and 
Vulcathene-Euro

art. nr. 1000002630

€ 690,00

€ 772,00

art. nr. 1000002964

€ 2.998,00

€ 3.413,00

ROWELD P160 SANILINE

  Utilizabil atât în atelier cât şi pe teren, la ţevile din PE, 
PP, PB şi PVDF cât şi la fitingurile respective cu sudare 
cap la cap
  Este recomandat pentru folosirea la montarea ţevilor 
de scurgere, repararea ţevilor din PVDF şi sistemului de 
ţevi de acoperiş
  Diametre:  Ø 40 -110 mm (SDR 41 – 7,25), Ø 40 -140 mm 

(SDR 41 – 11), Ø 40 – 160 mm (SDR 41 – 17,6)
  Greutate bază: 34,4 Kg
  Plita: 800W
  Freza: 1050W

Nu conține setul de reducții 140 mm.

Setul conține: maşina de bază cu freză ataşată de cadru, 
plită de încălzire ajustabilă electronic, setul de coliere de 
prindere 160 mm stânga – dreapta (art. nr. 54082), suporţii 
de 160 mm, reducţiile seturi pentru diam. Ø 40, 50, 63, 75, 
90, 110 şi 125 mm în cutie (art. nr. 54020), unelte de fixare, 
cadru mobil cu roţi (art. nr. 54015).
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PRELUCRARE ţEAVĂ PLASTIC

ROCUT Professional

art. nr. 52000 art. nr. 52010 art. nr. 52030 art. nr. 52015

  Din material ușor
  Cu bună amplificare a forţei de tăiere
  Lama de tăiere inoxidabilă
  Pentru materiale PE, PP, PVDF

  Efort minim la tăiere
  Tăieri precise în unghi drept
  Lame cu punct V de străpungere
  Buton pentru desfacere rapidă și controlată a lamei

ART. NR. DENUMIRE PROMO

52000 ROCUT TC42 Professional (0 - 42 mm) € 50,00 € 41,00

52010 ROCUT TC50 Professional (0 - 50 mm) € 74,00 € 59,00

ART. NR. DENUMIRE PROMO

52030 ROCUT TC63 Professional (0 - 63 mm) € 104,00 € 83,00

52015 ROCUT TC75 Professional (0 - 75 mm) € 184,00 € 149,00

Tăietor profesional pentru ţevi din plastic - tip foarfecă

  Tensiune:
  Intensitate:
  Putere absorbită:
  Gama de lucru:
  Temperaturi:
  Dimensiuni:
  Greutate plită:

ROWELD P63-3
220-230 V AC
3,3 - 3,6 A
850W
Ø 18 - 63 mm
180-2800 C
460 x 120 x 65 mm
1,70 Kg

ROWELD P125
220-250 V AC
5,2 - 5,5 A
1200W
Ø 20 - 125 mm
180-2800 C
470 x 160 x 65 mm
2,80 Kg

ART. NR. DENUMIRE PROMO

53540 ROWELD P63-3, Set 20-25-32 mm € 398,00

53545 ROWELD P63-3, Set 20-25-32-40-50-63 mm € 468,00

55546 ROWELD P125, Set 63-75-90-110-125 mm € 895,00

ROWELD P63-3 / ROWELD P125
Aparate pentru sudare cu regulator 
electronic de temperatură

Tăietor profesional cu rolă pentru 
ţevi din plastic

 Cadou: 
Foarfecă de tăiat țeavă 

din plastic Ø 42mm 
art. nr. 568020000

TUBE CUTTER PL Automatic

  Tăietor telescopic cu clichet pentru țevi între Ø 6 și Ø 168 mm 
din PP, PE, PE-X și PUC, precum și pentru țevi fonoizolante

ART. NR. DENUMIRE PROMO

70031 TUBE CUTTER TC 67 PL, 6 - 67 MM € 100,00 € 83,00

70032 TUBE CUTTER TC 125 PL, 50 - 125 MM € 168,00 € 138,00

70033 TUBE CUTTER TC 168 PL, 110 - 168 M € 192,00 € 164,00

de la
€ 41,00

de la
€ 83,00

de la
€ 398,00+
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INSPECTARE, CURăţARE, DESFUNDARE

R 600 - Set

    Utilizare recomandată: Diametre între Ø 20 – 150 mm
    Spirale: Ø 16 mm şi Ø 22 mm (opţional: Ø 8 şi Ø 10 mm); 
    Lungimea maximă: 60 ml cu spirale de 22 mm | 50 ml cu spirale de 16 mm
    Date motor: 220 V, 690 W

Setul include la livrare: Maşina de antrenare (art. nr. 72665), 5 x 
spirale, Ø 22 mm / 4,5 ml (art. nr. 72442), coş pentru spirale 22 mm 
(art. nr. 72112), cap drept Ø 22 mm (art. nr. 72221), cap bulb Ø 22 
mm (art. nr. 72263), cap lamă Ø 22 mm (art. nr. 72261), cap pâlnie 
Ø 22 mm (art. nr. 72222), cap furcă zimţată (art. nr. 72250), cheie de 
separare 22 mm (art. nr. 72101), 5 x spirala Ø 16 mm / 2,3 ml (art. nr. 
72433), coş pentru spirale 16 mm (art. nr. 72110), cap drept Ø 16 mm 
(art. nr. 72161), cap bulb Ø 16 mm (art. nr. 72163), cap lamă Ø 16 mm 
(art. nr. 72169), cheie de separare 16 mm (art. nr. 72100), mănuşă, 
furtun de protecţie (art. nr. 72541), ROWONAL spray pentru spirale 
(art. nr. 72142), geantă pentru accesorii (art. nr. 55016).

Setul conține: pompa HD 13/100, mosorul cu 20 ml 
de furtun special de presiune (art. nr. 72812), duza de 
spălare cu jet înapoi și cuplare R1/4” (art. nr. 76089)

Maşină de curăţat cu spirale, 
aplicaţii generale

Unitate cu presiune pentru curățarea 
conductelor de până la Ø 150 mm

art. nr. 19173

€ 1.450,00

€ 1.753,00

art. nr. 76020

€ 3.195,00

€ 3.868,00

HD 13 / 100

  Pompă de apă reglabilă până la 100 bari și debit de 
până la 13 litri pe minut
  Putere pompă: 2.3 Kw
  Alimentată electric la 230V, cu lungimea furtunului 
de lucru de 20 m
  Echipată cu tambur pentru manipularea și 
depozitarea furtunului
  Pompa și mosorul așezate pe un cadru metalic de 
transport, cu roți mari umplute cu aer. 

Pompă de curățat/desfundat 
profesională

art. nr. 072070x

€ 69,00

€ 89,00

ROPUMP SUPER PLUS

   Piston dublu-sens, cu bună acțiune 
atât pe împingere cât și pe tragere
   Două adaptoare (lung și scurt) incluse, 
pentru atingerea spațiilor dificile
   Mânere rotative și ergonomice

Dispozitiv de curățat/desfundat cu spirală

ROSPI H+E PLUS

art. nr. 72095

€ 109,00

€ 136,50

  Schimbare rapidă între folosirea manuală și cea electrică
  Gama de diametre: 20-50 mm

ROSPI 10 H+E PLUS, art nr. 72005
  Diametrul spiralei: 10 mm
  Lungime spirală: 10 ml

ROSPI 8 H+E PLUS, art nr. 72095
  Diametrul spiralei: 8 mm
  Lungime spirală: 7,5 ml
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Setul art. nr. 1000000860 conține:
ROSCOPE i2000 – aparatul de bază 
Modulul TEC - gât de lebădă Ø 17mm / lungime 0,9 m echipat cu 
autoverticalizare şi iluminare cu 4 LED-uri
Modulul 25/22 - “snake” Ø 25mm / lungime 22 m, Iluminare cu 8 LED-uri
Sistem modular de inspecție şi localizare, ce permite utilizarea în diverse 
aplicaţii

  Display 3.5” Touchscreen (color)
  Acumulator Li-Ion cu 3,7 V / 5.2 Ah
  Înregistrare / redare foto JPEG 640 x 480 pixeli
  Înregistrare / redare film AVI
  Mini-USB; slot de card SD; ieşire AV; jack pentru căşti
  Card de memorie SD, 2 GB
  Microfon şi difuzor integrate
   Semnal WI-FI, pentru transmitere date pe echipamente iOS & Android

WiFi

art. nr. 1000000842

art. nr. 1000000860

ROSCOPE® i2000

ART. NR. DENUMIRE PROMO

1000000842 ROSCOPE i2000 - Modul 25/16 € 2.615,00 € 2.290,00

1000000860 ROSCOPE i2000 - Modul 25/22 € 2.410,00 € 2.125,00

1000000861 Roscope i 2000+ Modul ROLOC Plus + modul TEC € 2.226,00 € 1.925,00

INSPECTARE, CURăţARE, DESFUNDARE

Mini-cameră destinată lucrărilor 
minore de inspecție

art. nr. 1000002268

€ 139,00

€ 167,00

Roscope mini

    Carcasă rezistentă la șoc pentru protecție în timpul 
funcționării
     Led de iluminat reglabil - 7 niveluri de lumină 
pentru condiții optime de iluminare
   Imagine aliniabilă de 180 ° - Analiză rapidă și precisă 
pe display de 2,5“ și zoom de 3x
    Condiții de lucru perfecte cu diametrul camerei mic 
de numai Ø 8,5 mm impermeabil
   Sursa de alimentare - 4 baterii AA

Accesorii incluse în set
»   Magnet integrat pentru prinderea 

obiectelor metalice
»  Oglindă pentru o vedere perfectă la 90°
»   Durata de viață a bateriei - 3,5 ore
»  Temperatura de lucru: 0° C / 50° C
»   Lungimea cablului: 120 cm

ROCAM 4 Plus

Utilizat pentru inspectarea țevilor de scurgere, conducte 
de canalizare, burlane cu o lungime de cablu de până la 
30 m.

  Imagine și format video: JPG / AVI (rezoluție 720 x 600)
  Cameră: Ø 40 mm, autonivelant și impermeabil cu 
36 LED-uri
  Domeniul de lucru: Ø 40 - 100 mm (mini-modul - 
optional) Ø 100 - 300 mm (camera Ø 40 mm)
  Lungime cablu: 30 m, mini-modul de 8 m (opțional)
  Diametru cablu: 7 mm (la tamburul de 30m și 65m) 
5.5 mm (la mini-modul)
  Frecvență transmițător: 33 kHz
  Alimentare: acumulator Li-Ion 18V / 4Ah
  Adaptor rețea: 230V, 50 - 60 Hz (opțional)

  Editare imaginilor, modificare setări 
cameră și meniul ghidare prin ecranul 
color de 10.4"
   Înregistrarea directă a imaginilor (JPG) 
sau video (AVI, rezoluție 720 x 600), 
precum și opțiuni de editare
  Înregistrare rapidă a datelor cu 
tastatură integrată pentru marcare, 
evidențiere și denumire daune
  Transmisie imagine și video prin WiFi, 
Micro-HDMI, Mini-USB, SD-Card
  Livestream de imagine și date prin WiFi 
către Aplicația ROCAM 4

Cameră pentru inspectarea țevilor 
între Ø 40 - 30 m

art. nr. 1500002614

€ 6.225,00
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PERSOANE DE CONTACT

 ROWALT SRL  Otopeni - Jud. Ilfov, Str. 1 Mai Nr. 4  Telefon 021 350 37 44/45/46  info@rothenberger.ro
WWW.ROTHENBERGER.RO

BOGDAN 
TUTILĂ

0720 11 22 00

BUC (S1-S3), BZ, BR, 
CL, GR, IL, TL, AG

 
 

0730 00 22 88

Buc (S4-S6), DB, 
DJ, GJ, OT, TR

SABIN RADU 
CÎMPAN

0720 42 44 58

Cluj, BH, BN, 
MM, SM, AB, SJB

VALENTIN 
FILIMON

0724 93 23 43

Iași, SV, BT, NT, 
BC, VS, VR, GL

DRAGALINA 
NICOLAE

0723 22 55 66

Timișoara, AR, 
HD CS, MH

DACIAN 
RĂDUȚIU 

0725 56 11 22

Sibiu, BV, CV, 
HR, MS, VL

DRAGOȘ 
CORBULEAC
0726 11 55 00

CT, PH

INSPECTARE, CURăţARE, DESFUNDARE

Pompă pentru detartrare cu schimbarea sensului 
de curgere, folosită pentru decalcifierea rapidă 
a schimbătoarelor de căldură, a țevilor de apă, a 
rezervoarelor de apă, a sistemelor de încălzire și de răcire

ROCAL 20

  Cu ajutorul inversării sensului manual (schimbarea direcției de 
curgere) pot fi îndepărtate chiar și calcifierile și depunerile dure
  Aprobat pentru temperaturi ale lichidului de până la 500 C 
pentru decalcifiere extrem de eficientă
  Circulația constantă a produsului pentru decalcifiere previne 
defecțiunile care pot fi cauzate de producerea de gaz în timpul 
decalcifierii

Setul conține: 2 furtune cu racord 
1/2“ (2 m lungime), 2 nipluri duble 
1/2-3/8“, 2 nipluri duble 1/2-3/4“, 
2 nipluri duble 1/2-1/2“, 2 mufe 
duble 3/4-3/4“, 2 piese de reducție 
1/2-3/4“

art. nr. 61100

€ 650,00

€ 803,00

Un aparat - trei utilizări, pentru 
siguranță și eficiență energetică

art. nr. 1000002825

€ 2.090,00

  Spălarea sistemelor de încălzire, în pardoseală și cu radiatoare
  Spălarea țevilor de apă potabilă conform DIN 1988-2
  Dezinfectarea țevilor de apă potabilă
  Modelul eDM înregistrează operațiile efectuate și transmite 
Bluetooth protocolul către dispozitive Android sau Windows 
prin aplicația eDM App
  Două viteze de spălare (impuls și spălare pe termen lung) 
pentru rezultate de curățire bune
  Dimensiuni compacte și cadru cu roți pentru manevrare 
simplă în timpul transportului și pe șantier
  Ușor de utilizat cu ajutorul panoului de control sugestiv
  Perfect pentru spălarea instalației înainte de punerea în funcțiune

  Racord țevi: Cuplaj R 1" 
GK sau R 3/4"
  Diametrul max. al țevii: 
DN 50 / 2"

  Debit max.: 5 m3/ h
  Presiunea maximă a apei: 7 bari
  Temperatura maximă a apei: 
300 C

  Clasa de siguranță: IP 20
  Presiunea max. de funcționare: 
8 bar
  Puterea motorului: 1,5 kW

  Alimentare cu energie electrică: 
230 V - 50 / 60 Hz
  Dimensiuni (H x l x h): 
630 x 380 x 340 mm

SET ROPULS EDM

Pompă electrică pentru spălare, umplere și aerisire 
panouri solare, folosită cu preponderență în lucrul 
cu sisteme termice solare și pompe de căldură art. nr. 1500000135

€ 666,00

€ 768,00

ROSOLAR PUMP

   Pompă centrifugă puternică pentru umplere, curățire și ventilare 
efective ale sistemelor solare - ROSOLAR
   Furtunuri rezistente la temperaturi ridicate (1000 C), permit 
întreținerea și umplerea în condiții de siguranță
   Cadru cu mâner telescopic reglabil în înălțime (76 - 100 cm), 
permite transport, manipulare și depozitare ușoare

   Dimensiuni: 49 x 51 x 76 cm
   Capacitate rezervor: 30 l
   Furtunuri: Lungime: 2 x 3 m

   Conexiune: 1/2"
   Furtun rezistent până la 1000 C


